… i samarbejde med

Aros Mini MBA
Aros Mini MBA er 100 % designet til dig, der gerne vil blive en bedre leder – eller gerne vil være leder i fremtiden.

Uddannelsen har fokus på:
▪ Solidt praktisk og teoretisk
fundament for lederegenskaber
▪ Innovative processer, disruption
og forandringsledelse
▪ Strategisk ledelse og
implementering

▪ Personlig udvikling og
kommunikation
▪ Regnskaber og bundlinjer
▪ Ledelsesrapportering

Hvem bør deltage på Aros Mini MBA?
Aros Mini MBA er lederuddannelsen for dig, der vil tage det næste skridt i din karriere! Du er typen, der ser
fremad og tænker proaktivt. Du har et drive, og du har ambitioner – på dine egne vegne, og på vegne af din
arbejdsplads og dine kolleger!
Aros Mini MBA er 100 % designet til dig, der gerne vil blive en bedre leder – eller gerne vil være leder i
fremtiden. Den er til dig, der brænder for at blive klogere – og dig, der vil have papir på dine kompetencer!
Det er vores klare erfaring, at du vil have stor gevinst af at sparre med andre ledere fra forskellige
ledelsestrin og brancher. Det er kontraproduktivt for en lederuddannelse som denne at udelukke deltagere
ud fra deres alder, erfaring, ledelsestrin eller branche. Der er derfor ingen formelle optagelseskrav til Aros
Mini MBA.

PRIS
6 mdr. forløb
inkl. 6 intense undervisningsdage

28.000 kr. ekskl. Moms
inkl. materiale og forplejning

Radisson Blu Scandinavia Hotel
Aarhus

Aros Mini MBA er Danmarks mest ambitiøse Mini MBA – udviklet i tæt samarbejde med landets førende ledelsesekspert,
professor Steen Hildebrandt. Lederuddannelsen indfører dig i de klassiske MBA-fag og giver dig samtidig det mest aktuelle
inden for ledelse. Du bliver herudover medlem af Aros Management Club, hvor du som medlem får gratis adgang
til eksklusive foredrag, masterclasses og netværksarrangementer efter din uddannelse. Mulighed for tilkøb af ECTS-givende
eksamen.

